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Voortgang Pigeon Booster test pakket
Aan onze oproep voor het aanmelden voor een testpakket met “Pigeon Booster” producten
hebben veel duivenhouders gehoor gegeven. We hebben alle 50 testpakketten in een kort
tijdsbestek kunnen plaatsen bij geinteresseerden in Nederland en Belgie. Na afloop van
het vluchtseizoen is een enquete verstuurd waarin college’s de praktijk ervaringen weergeven en opmerkingen maken over dosering en het advies doseerschema. Na evaluatie
blijkt dat de Pigeon Booster producten een zeer goed effect hebben gehad tegen coli en
dat duiven op een natuurlijke wijze (zonder antibiotic gebruik) meer energie krijgen.
Verder valt op dat de duiven gezonder blijven en zijn er opmerkingen dat er opvallend
weinig verliezen zijn geweest. Onderstaand een aantal praktijk voorbeelden.

Praktijk ervaringen zomer 2012
Zomaar enkele voorbeelden uit de enquete over gebruik van Pigeon Booster:

Martin van Zon uit Berkenwoude was zeer tevreden, duiven vlogen 1-2-4-5-6-9-10-11-16-17-18-2128-29-30 enz., tegen 500 duiven
Marginus Oostenbrink uit Spier won dankzij P.B. een 1e en 2e prijs op de Npo vlucht “Isnes jonge
duiven” tegen 10193 duiven
Johan de Schouwer uit Belgie vloog eerst 28% prijs met de jonge duiven met P.B. werd dit zelfs 52%
Martin Trompetter uit Staphorst verspeelde geen enkele duif tijdens de jonge duivenvluchten

Nogmaals de positieve ervaringen 2012
Duiven met o.a. een coli infectie worden op effectieve wijze behandeld. Verschillende testhokken vertoonden binnen 24 uur zichtbaar herstel van de vochtbalans. Inzet van antibiotica was opvallend vaak niet meer nodig. Een goede ontwikkeling van jonge duiven vanaf
dag één blijkt mede door toepassing van Pigeon Booster plaats te vinden. Ook het snelle
herstel van duiven én lage uitval na korte– en lange vluchten was herkenbaar voor veel
collega’s. Verder waren er goede opeenvolgende vliegprestaties te danken aan een snel
herstel. Op basis van praktijkervaringen wordt het advies behandelplan op een paar punten bijgesteld.

Markt introductie “ Pigeon Booster”
Op basis van deze behaalde resultaten en ruime belangstelling, is besloten om voorbereidingen te treffen om definitief de Pigeon Booster producten op de markt te brengen. De
antibiotic vrije producten hebben bewezen een alternatief met meerwaarde te zijn voor
een gezonde duivensport. In samenspraak met de fabrikant wordt overlegd welke verpakkingsvorm gekozen wordt die aansluit bij een goede dosering en eenvoudig behandelplan
dat het meeste resultaat genereerd. In een volgende nieuwsbrief hopen we u daarover te
informeren.

Contact / aanmelding
Geinteresseerd in distributie? Neem dan contact op met één van de onderstaande
distributeurs van Pigeon Booster in Nederland:
Martin Trompetter, Staphorst,
email:martintrompetter@hotmail.com
Appie Dunnink,
Staphorst,
email: appiedunnink@hotmail.com
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